
Snorkel & Duikcentrum Purmerend 
Inschrijfformulier Duikopleiding 

 
Achternaam ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Initialen ………………………………  Roepnaam …………………………………………………………………….. 

 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Postcode ……………………………… Woonplaats …………………………………………………………………… 

 

Telefoon overdag ……………………………….   Telefoon ’s avonds   ……………………………………………….. 

 

Geboortedatum …………………………….  M / V      E-mail adres  ………………………………………………… 

 

Wenst zich in te schrijven bij Duikcentrum Purmerend voor het volgen van de cursus: 

 

         Open Water Diver                                                  Divecon 

         DAN BLS                                                              DAN Oxygen Provider 

         Stress and Rescue Diver                                                           

                                                

         SSI Specialty Nacht / Opsporing&Berging / Nitrox / Diep / Navigatie / Anders:……………………………… 

 

            Aantal duiken tot nu toe:………………………………… 

 

Ik wil wel / niet een complete / gedeeltelijke duikuitrusting tijdens de opleiding huren. 

Let op! Bij de Open Water Diver cursus is de huur van de duikuitrusting inbegrepen. 

Specificatie te huren duikuitrusting: 

 

Mijn schoenmaat is:…………….     Mijn postuur maat is : S / M / L / XL . 

 

Op de volgende dagen kan ik overdag buitenduiken: ’s ochtends / ’s middags / hele dag 

Maandag / Dinsdag / Woensdag / Donderdag / Vrijdag / Zaterdag / Zondag 

 

Ik betaal  € 100,00 bij inschrijving. Het restant van het bedrag dat ik verschuldigd ben voor de door mij gekozen 

opleiding moet voor aanvang van de cursus betaald zijn. 

Indien de volledige betaling niet voor aanvang van de opleiding is voldaan, houd ik er rekening mee dat mijn plaats in de 

cursus wordt ingenomen door een ander persoon, en kan ik geen aanspraak meer maken op het volgen van de opleiding. 

In dit geval kan ik ook geen restitutie eisen van het reeds betaalde bedrag bij inschrijving. 

Bij annulering van de inschrijving is er eveneens geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk. 

 

Ik betaal de cursus:          Contact                     Pin                via bankoverschrijving *  

 

* Het cursusgeld wordt overgemaakt naar NL73 INGB 0007 9989 75  t.n.v. M. VEENSTRA DUIKSCHOOL o.v.v. 

   naam, de naam van de desbetreffende cursus en de aanvangsdatum. 

 

Voor aanvang van de cursus dient u dit inschrijfformulier in te leveren bij Snorkel & Duikcentrum Purmerend.  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening en datum 

 

 

 

Na inschrijving wordt een plaats voor u gereserveerd voor de desbetreffende cursus en wordt er eventueel een (complete) 

duikuitrusting gereserveerd. Wanneer u het volledige bedrag van de opleiding heeft betaald, ontvangt u het lesmateriaal 

en het cursusrooster. De cursusprijs is exclusief lokale duikbelasting. 

 

Veel plezier met de door u gekozen cursus. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u altijd terecht in de winkel of op de 

cursusdagen bij één van de instructeurs. 


